


MASSAGES

La Ville Signature Massage
Relaxing swedish oils

La Ville Sports Massage
Energizing

Neom De-Stress Massage 
Well-being treatment

Hot Stone Massage
Warm & muscle relaxing

Energizing Foot Massage
Improve circulation & cleansing

Back, Neck and Shoulder Massage
Eliminate tension focusing on stress area

Head Massage
Eases stress & tension, helps to sleep better

FACIALS

Anne Semonin Marine Mineral Puri�er
Deep cleansing facial

Anne Semonin Made to Measure Facial
Mix & blend according to skin type and skin condition

Anne Semonin Express Facial
Quick mini facial for travellers

 

60 / 90 min

60 / 90 min

60 / 90 min

60 / 90 min

30 / 45 min

30 min

20 min

75 min

60 min

30 min

 

AED 350 / 420

AED 380 / 450

AED 400 / 470

AED 400 / 470

AED 200 / 250

AED 180 

AED 150 

AED 400

AED 350 

AED 200

All prices include 10% Service Charge, 7% Municipality Fee and 5% VAT

 

90 min

50 min 

60 min

 

AED 500

AED 300

AED 420

PACKAGES

Massage (60 min) & Express Facial

Foot, Neck & Shoulder Massage 

Massage (60 min) & Pool Access

Create your own package: chose any 3 treatments and 
receive the lowest treatment complimentary - same day 
usage.

R E L A X AT I O N  S U I T E S  M E N U



المساجات
مساج ممّيز من الفيل

مساج سويدي مهّدئ بالزيوت

مّساج رياضي من الفيل
مّساج منّشط

مساج "نيوم" للتخلص من ا�جهاد 
عالج العافية

مّساج ا�حجار الساخنة
مّساج با�حجار الساخنة لترخية العضالت

مّساج منّشط للقدمين
مّساج منّظف لتحسين الدورة الدموية

مساج للظهر، والعنق والكتفين
يزيل التوّتر العضلي عبر التركيز على معالجة المناطق الُمصابة 

بالتوتر

مّساج للرأس
يخفف من حّدة ا�جهاد والتوتر ويساعد على تحسين نوعية النوم

عالجات العناية بالوجه
العالج البحري والمعدني لتنقية الوجه من عالمة آن 

سيمونين
تنظيف عميق للوجه

عالج مخصص للعناية بالوجه من عالمة آن سيمونين
ُتستخدم تشكيلة من المستحضرات والتقنيات بحسب نوع البشرة 

وحالتها

عالج إكسبرس للعناية بالوجه من عالمة آن سيمونين
عالج قصير وسريع للعناية بالوجه للمسافرين

 
٦٠ / ٩٠  دقيقة

٦٠ / ٩٠ دقيقة

٦٠ / ٩٠ دقيقة

٦٠ / ٩٠ دقيقة

٣٠ / ٤٥ دقيقة

٣٠ دقيقة

٢٠ دقيقة

٧٥ دقيقة

٦٠ دقيقة

٣٠ دقيقة

 

٣٥٠ / ٤٢٠درهم 

٣٨٠ / ٤٥٠درهم 

٤٠٠ / ٤٧٠درهم

 ٤٠٠/ ٤٧٠درهم

٢٠٠ / ٢٥٠درهم

١٨٠درهم

١٥٠درهم

٤٠٠درهم

٣٥٠درهم

٢٠٠درهم

كافة ا�سعار تشمل نسبة ١٠ بالمئة من رسم الخدمة و٧ بالمئة من رسوم البلدية و٥ بالمئة من ضريبة القيمة المضافة.

 

٩٠  دقيقة

٥٠  دقيقة

٦٠  دقيقة

 

٥٠٠درهم

٣٠٠درهم

٤٢٠درهم

الباقات 
مّساج وعالج إكسبرس للعناية بالوجه (٦٠ دقيقة) 

مّساج للقدمين والعنق والكتفين

مّساج ودخول إلى المسبح (٦٠ دقيقة) 

اخَتر أي ٣ عالجات واحصل على العالج ا�دنى سعر± مجان° لتصّمم 
باقة تناسب احتياجاتك - على أن ُتستخدم في اليوم نفسه. 

االسترخاء  أجنحت  قائمة 


